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ผลงานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิงานสนับสนุนดีเด่น ประจําปี 2561 

1. ชื่อ นางพนิดา  อุ่นกันทา  อายุ 40 ปี 
2. วุฒกิารศกึษา 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(พาณิชยการ) จังหวัดเชียงรายปี 2537-2539 
- อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปี 2547-2550 
- ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ปี 2550-2553 
- ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฎ เชียงราย ปี ๒๕54-๒๕59 

3. เริ่มรบัราชการ  เมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2550  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 
สังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน 11 ปี 

4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 22,460 บาท 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

5. ที่อยู่ 454 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ที่ทํางาน        
0-5315-2684  โทรศัพท์มือถือ 08-1025-8525 

การประพฤติปฏบิัติตน 
1. การครองตน 

ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสังคม และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน มีความต้ังใจท่ีจะทํางานใน
หน้าที่ให้ได้รับความสําเร็จด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มี
ความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 
ประหยัดอดออม รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมงานรัฐพธีิ ร่วมรับเสด็จ 
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2. การครองคน 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน เป็นผู้มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํามีนํ้าใจ ช่วยเหลือ 
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็น
ประธานคณะกรรมการในหลายๆคณะ และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนได้กล่าวถึงในทางที่ดีอยู่เสมอๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การครองงาน 
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความต้ังใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสําเร็จ สนใจและเอาใจใส่งาน 
มีความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมายและ
นโยบายที่กําหนด  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจติดตามนิเทศ สนง.กษอ.พญาเม็งราย ตรวจติดตามงานโครงการฯ งบพฒันาจังหวดั 

เป็นพธีิกรวนังานแสดงมุทิตาจิต ร่วมรับเสดจ็ ณ โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย  อ.เวยีงแก่น 
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4. แนวคดิในการทํางาน 
“เสียสละ พฒันาตนเอง ใฝห่าความรู้”  
- เสียสละ การปฏิบัติงานต้องมีความเสียสละสูง เน่ืองจากการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุน้ันมีความเสี่ยงสูง 

มีความรับผิดชอบสูง เพราะการทํางานจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ สอดคล้องกับระเบียบ การ
ทํางานบางคร้ังไม่สามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จได้ภายในหน่ึงถึงสองวัน แต่มีระยะเวลาข้ันตอน 
กระบวนการของการทํางาน และต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับการทํางานร่วมกับบุคคลหลายฝ่ายรวมถึง
บุคคลภายนอกด้วย มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จ 

- การพฒันาตนเอง การทํางานด้านงานพัสดุจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถทํางานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่หยุดน่ิงที่จะค้นคว้าในสิ่งใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

- ใฝ่หาความรู้ เป็นคนท่ีศึกษาหาความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานตลอดเวลา มีความ
เพียรพยายามที่จะหาความรู้ในด้านการทํางานใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน เพ่ือสามารถประยุกต์กับการปฏิบัติงาน 
“การทาํงานใหส้ําเร็จไม่ใชเ่รื่องยาก แตก่ารแก้ไขปญัหาในระหว่างการทํางานคือสิง่ทีท่า้ทาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเร่งรัดโครงการการก่อสร้างตลาดเกษตรกร 

ตรวจรับพสัดุระบบนํา้อําเภอแม่สาย ตรวจรับพสัดุระบบนํา้อําเภอแม่จัน 
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ผลการปฏบิัติงานดีเดน่ 
1. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวง (งบลงทุน) ประจําปี 2559 

เป็นงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งโอนงบประมาณให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ดําเนินการเบิกจ่าย แต่เน่ืองด้วยมีปัญหาในเรื่องของการขอใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ จึงทําให้เกิดปัญหา
ไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ สํานักงานจังหวัดเชียงรายจึงได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้
เตรียมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้รอดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ให้สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยประกาศจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2559 สามารถลงนามได้วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งสามารถดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้โดยไม่เกิดปัญหา 
วงเงินงบประมาณ  4,331,300 บาท วงเงินทําสัญญา 4,000,000 บาท ทําสัญญากับ บริษัท เอส .วัน            
คอนสตรัคช่ัน กรุ๊ป จํากัด ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบภายเดือนพฤศจิกายน 2559 ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 

๑) อนุมัติโครงการและงบประมาณ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางพร้อมจัดทําราคากลาง(ตามแบบ ปปช.) และหน่วยงานขอความ

เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
๓) รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมราคากลางตามแบบ ปปช. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จ้าง (2 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2559) 

๔) ไม่รับฟังคําวิจารณ์  
๕) กําหนดการขอรับเอกสาร ย่ืนเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

- กําหนดวันเสนอราคา วันที่ 16 มีนาคม 2559 
- กําหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา และวันพิจารณาเอกสาร วันที่ 17 มีนาคม 2559 

๖) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 17 มีนาคม 2559 เพราะมีผู้เสนอ
ราคาในระบบจํานวน 1 ราย 

๗) หน่วยงานขออนุมัติรับราคาจากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 มีนาคม 2559 
- อนุมัติรับราคา 
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๘) แจ้งทําสัญญาและจัดทําร่างสัญญา ตามหนังสือที่ ชร 0009.1/7467 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 
๙) ลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 03/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 วงเงิน 4,000,000 บาท  

ปรับลดค่างาน(ค่าเสาเข็ม) 136,456 บาท  
๑๐)  การบริหารสัญญา  

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1-2 วันที่ 23 มิถุนายน 2559  
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2559 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 4-6 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
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 ดําเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จโดยไม่ติดขัดปัญหา และดําเนินการขอถอนและขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ตามมาตรา 8, 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
อย่างอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตและขอถอนสภาพที่ดิน ดําเนินการคร้ังแรกไปวันที่ 14 มีนาคม 2559 และแจ้งส่ง
เอกสาร จังหวัดได้ทําหนังสือแจ้งที่ดินไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้รับการตอบรับจากสํานักงานท่ีดินจังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และจังหวัดได้ทําหนังสือทวงถามและดําเนินการส่งเอกสารตามที่สํานักงาน
ที่ดินร้องขอเอกสารเพิ่มเติมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการดําเนินการใดๆ แต่สํานักงาน
เกษตรจังหวัดก็ยังคงติดตามเพ่ือดําเนินการขอ นสล.ให้กับสํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวงต่อไป 
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2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กาแฟ (งบลงทุน) ประจาํปี 2560 
เป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้รับโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซื้อครภัุณฑ์

กาแฟ(งบลงทุน) ประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 ทําสญัญาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ครบกําหนดและส่งมอบของเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 วงเงิน
งบประมาณ  9,851,000 บาท วงเงินทําสัญญา 8,999,000 บาท 

1) อนุมัติโครงการและงบประมาณ (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางพร้อมจัดทําราคากลาง(ตามแบบ ปปช.) และหน่วยงานขอความ

เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
3) รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมราคากลางตามแบบ ปปช. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จ้าง (16 กุมภาพันธ์ุ 2560 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2560) 

4) รับฟังคําวิจารณ์ (27 กุมภาพันธ์ 2560) 
5) เผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง       

6 มีนาคม 2560 
6) กําหนดการขอรับเอกสาร ย่ืนเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

- กําหนดวันเสนอราคา วันที่ 14 มีนาคม 2560 
- กําหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา และวันพิจารณาเอกสาร วันที่ 15 มีนาคม 2560 

7) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 15 มีนาคม 2560 – 29 มีนาคม 
2560 

8) หน่วยงานขออนุมัติรับราคาจากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มีนาคม 25560 
- อนุมัติรับราคา 
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

9) แจ้งทําสัญญาและจัดทําร่างสัญญา ตามหนังสือที่ ชร 0009.1/9032 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
10) ลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 17/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน  2560 วงเงิน 8,999,000 บาท   
11) การบริหารสัญญา  

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 กันยายน 2560 ดําเนินการตรวจรับส่งมอบเสร็จเรียบร้อย รับการตรวจ
จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ และสรุปผลการตรวจเป็นที่เรียบร้อย 
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3. โครงการจ้างก่อสร้างขุดบ่อบ่าดาล(งบลงทุน) ประจําปี 2560  
เป็นงบประมาณพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้รับโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดจ้างก่อสร้างขุดบ่อบาดาล 

(งบลงทุน)  โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ(ลําไย) ปี 2560 ในพ้ืนที่ 6 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอป่าแดด อําเภอพาน อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล อําเภอเทิง และอําเภอแม่สรวย  จํานวน 
20 บ่อ ประกาศประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ทาํ
สัญญาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ครบกาํหนดและส่งมอบของเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 วงเงินงบประมาณ  
7,000,000 บาท วงเงินทําสัญญา 6,150,000 บาท  

๑) อนุมัติโครงการและงบประมาณ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559) 
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางพร้อมจัดทําราคากลาง(ตามแบบ ปปช.) และหน่วยงานขอความ

เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง (กลางเดือนพฤศจิกายน 2559) 
๓) รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)พร้อมราคากลางตามแบบ ปปช. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จ้าง (13 ธันวาคม 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559) 

๔) ไม่รับฟังคําวิจารณ์  
๕) กําหนดการขอรับเอกสาร ย่ืนเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

- กําหนดวันเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2559 
- กําหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา และวันพิจารณาเอกสาร วันที่ 29 ธันวาคม 2559 

๖) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 30 ธันวาคม
2559 

๗) หน่วยงานขออนุมัติรับราคาจากผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
- อนุมัติรับราคา 
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๘) แจ้งทําสัญญาและจัดทําร่างสัญญา ตามหนังสือที่ ชร 0009.1/33717 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
๙) ลงนามในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 06/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 วงเงิน 6,150,000 บาท  

และได้ดําเนินการขยายระยะเวลาส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เน่ืองจาก 
- ต้องขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
- ขั้นตอนในการให้อนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 30 วัน 
- การขออนุญาตใช้นํ้า และขออนุญาตใช้ระยะเวลา ประมาณ 30-45 วัน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จ้าง จึงได้พิจารณาดําเนินการให้กับผู้รับจ้าง จํานวน 45 วันตามรายงานผล
การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของคณะกรรม  
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๑๐) การบริหารสัญญา  

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1-3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตามสัญญาครบกําหนดส่งมอบ
งานวันที่ 11 พฤษภาคม 2560(105 วัน) โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้าไปจํานวน 18 วันๆ ละ 
6,150 บาท รวมผู้รับจ้างเสียค่าปรับ 110,700 บาท การดําเนินการตรวจรับงานจ้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเบิกจ่ายให้ผู้เรียบร้อยเสร็จสิ้นด้วยดี 

 
 
 


